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Rapport från årets FM i bowling i Falun 

Årets förbundsmästerskap i bowling 9 – 11 oktober arrangerades av SPF Seniorerna 

Falun i Falu Bowling & Krog, ett nöjespalats i centrum med 10 bowlingbanor. 

Vid 8-tiden den 10 oktober lämnade vi ( 12 spelare och 3 medföljare) Bålsta i 4 bilar 

för vidare färd till Falun, där vår starttid var kl 12.00. Det glädjande för mig var att 5 

av spelarna deltog för första gången i denna typ av arrangemang. Tyvärr fick jag 

fredagen 5 okt meddela tävlingsledningen i Falun att 2 av våra 14 anmälda spelare 

pga av skada resp. sjukdom fått förhinder att deltaga.  

För att öka våra chanser att få spela önskad dag o tid, så anmälde vi oss redan i 

slutet av februari, kort efter att inbjudan lagts upp på SPF:s hemsida.  

Efter en fikapaus med goda smörgåsar (flera med stekt bacon o ägg) i Hedemora 

anlände vi i god tid till hallen i Falun, där det visade sig att omklädningsrummen låg 

utanför huvudbyggnaden…. En miss i planeringen enligt de ”lokala SPF-arna”, som 

kämpade för att få ett tak över de ca 15 m mellan de båda byggnaderna… 

Innan det var dags för de 4 provrutorna/spelare blev det uppställning för det så  

viktiga gruppfotot 

 

 

Ca 170 spelare från Sundsvall i norr till Eslöv i söder deltog i detta mästerskap. 
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Vi från SPF Seniorerna Håbo spelade på 6 av de 10 banorna inför bl.a vår lilla men 

trogna hejarklack 

 

 

 

I denna typ av tävling spelar man 6 serier utan handicap. Herrarna o damerna är 

indelade i 5 åldersklasser, där klass 1 består av spelare födda 1942 el. tidigare och 

klass 2 av spelare födda 1943-1947 osv. Förutom att vi spelade individuellt så hade 

vi anmält 6 st 2-mannalag, bestående av de 2 som spelade på samma bana. 

Spelet gick väl så där, några var nöjda med sitt resultat och andra vet att de kan 

bättre… som det brukar vara… Vi var i alla fall där med en ganska stor trupp, som 

spelade efter bästa förmåga och tyckte att det var jätteroligt, samtidigt som vi genom 

vårt deltagande visar att föreningen SPF Seniorerna Håbo ”finns på kartan”.            

Vi träffade även i år spelare som deltagit i mästerskapet, som vår förening år 2011 

arrangerade i Bålsta i Bowlroom med endast 6 banor. 

Efter ombyte till civila kläder begav vi oss till hotellet för att ladda upp inför banketten 

kl 19 med Grillbuffé med dessert och därefter ett par timmars dans. 

För kvällens underhållning stod 6-mannaorkestern Falu Evergreen. 

 



 

Efter samling i hotellets bar så gav vi oss i samlad grupp iväg de ca 500 m till 

nattcluben på Falu Bowling & Krog, där vi intog de reserverade platserna.  

  

Kvällens konferencier hälsade oss välkomna och berättade vad som gällde för 

kvällen, bl.a bordvis hämtning av läckerheterna från bufféborden. 

 



Efter att vi avnjutit den ”jättegoda buffén” så var det dags för SPF-ansvarig från 

förbundet att presentera var ”nästa års FM i bowling” kommer att hållas.                

Det blir i Visby 9-10 oktober i Uncle Joes hallen med 18 banor. 

Enda vinsten som vi från Håbo fick med oss från besöket i Falun var en lotterivinst 

 

 

Efter några varv på dansgolvet så var det dags för hemgång i den ljumma kvällen 

 

 

Efter frukosten på hotellet besökte några av oss bowlinghallen för att kolla in våra 

vänner från Sundsvall, som spelade på alla 10 banorna med start kl 9.00. 

Sedan var det dags för hemfärd till Bålsta efter en trevlig samvaro i Falun. 

Text Hans Renner 

Foto Hans Renner  


